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Pohádkové příběhy provázejí lidstvo od nepaměti a jejich magické obrazy mnohým 

z nás pomáhaly formovat život. Klasické pohádky obsahují poselství, kterému rozu-

míme, to, co se v nich odehrává, se nás dotýká.

Proto se k nim stále vracíme a vzpomínáme na to, jak nám je předčítali či vyprávěli 

třeba naše babička či dědeček. Někdy to byly pohádky tradiční, například o Jeníčkovi 

a Mařence, Červené karkulce, jindy modernější, které se odehrávají v dnešní době 

a kde už nevystupují princezny, víly ani loupežníci.

Všichni známe pohádky Boženy Němcové, K. J. Erbena, bratří Čapků, pohádky 

Václava Čtvrtka. Pohádky ale psali a píší i autoři ne příliš známí. A představte si, že 

jedním z nich je i náš klient Ján Bazger. Je už v seniorském věku a o to více jsou jeho 

literární počiny obdivuhodnější. Vážíme si těch, kteří se snaží obohatit život druhých, 

mají chuť udělat něco pro své okolí, jsou aktivní a inspirují ostatní. Mezi naše stěžejní 

firemní hodnoty patří kromě péče a otevřenosti i odvaha. Oceňujeme autorovu odvahu 

zkusit něco nového, a proto se ho společnost Heimstaden rozhodla podpořit. Velmi 

rádi jsme se podíleli na vydání knížky Duhový míček a jiné pohádky. Věříme, že se 

vám bude líbit. Přeji všem hezké počtení.

Jan Rafaj – generální ředitel Heimstaden Czech

Úvodní slovo O autorovi

Odchod do důchodu je pro některé seniory výzvou, život jím totiž zdaleka nekončí. 

Důkazem je příběh autora těchto krásných pohádek Jána Bazgera, který po letech 

tvrdé dřiny v dolech začal vydávat knihy poezie a pohádek pro děti.

Životní historie tohoto sympatického Slováka se začala psát v roce 1948 v malebné 

vesničce Olešná v horní Kysuci, kde se narodil, prožil dětství i chodil do školy. V pou-

hých osmnácti letech pak začal pracovat v jednom z dolů na Karvinsku. Zhruba patnáct 

let vstával v půl třetí ráno a v půl páté odpoledne se vracel domů. Přestože měl domek 

i své nejbližší na Slovensku, nakonec se spolu s rodinou rozhodl pro stěhování do 

Karviné. Na práci horníka vzpomíná vždy rád a s pokorou.

Nevystudoval uměleckou školu, ale rád maloval a psal veršíky. Zaznamenával si je 

na papírky, které ukládal do knih, jež zrovna četl. Až po letech ho přítelkyně pobídla, 

aby vše poskládal dohromady, že by z toho mohla být knížka. Poslechl a na své náklady 

vydal deset knih veršů, pohádek a povídek.

Ján Bazger žije na severu Moravy již desítky let a sám sebe nazývá Čechoslovákem. 

Karviná mu přes všechna svá specifika přirostla k srdci. Od té doby, co tu žije, je také 

naším věrným klientem. Nezbývá než mu poděkovat a popřát pevné zdraví i hodně 

tvůrčích sil.

Ján Bazger 
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Duhový míček

Byl jednou jeden malinký duhový míček. Asi jenom takový jako 

míček na ping-pong, anebo jen o malinko větší. A byl krásně ba-

revný, jako duha.

V  bedně, která stála uprostřed nově otevřeného supermarketu, 

bylo plno různých hraček. Byly tam malé i větší panenky, plyšoví 

medvídci, zajíčci, prasátka, pejsci a možná i žirafy. Nu a tenhle du-

hový míček si hověl za uchem modrého plyšového slona.

A rozhlížel se po prodejně.

Možná někde vespod, pod tou spoustou hraček, bylo ještě více 

takových míčků. Třeba byly jenom jinak pomalované. S puntíky 

nebo proužky, taky s kytičkami, a třeba byly jen o něco větší…

Do prodejny přišla nakupovat mladá maminka, co na sedačce 

nákupního vozíku vozila malého chlapečka Jiříčka. Jen co vešli 

do prodejny, Jiříček začal zlobit a vůbec nechtěl na vozíku sedět. 

Vztekal se a křičel, jen aby ho maminka dala na zem.
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„Ale ne, Jiříčku. Tohle mi nemůžeš dělat. Takhle bychom nenakou-

pili. Musíš být hodný a hezky sedět,“ řekla trpělivá maminka a dál 

uváženě vybírala zboží z regálu a ukládala ho do košíku, Jiříčkovi za 

záda. Když pak došli k bedně s hračkami, maminka chvíli koukala, 

vybrala z ní plyšového zajíčka a objevila i ten maličký duhový míček.

„Koukej, Jiříčku, co ti koupím,“ řekla maminka a podala zajíčka 

i míček Jiříčkovi.

Jiříček najednou přestal plakat. Držel míček v ručičce a prohlížel 

si na něm zářivé duhové barvy.

Když maminka nakoupila a oba vyšli z prodejny, posadila Jiříka 

na kočárek a spěchala domů. Jenomže Jiříček začal cestou opět 

zlobit. Vrtěl se na kočárku a brečel. A také, když procházeli parkem, 

pořád házel míček na zem. Trpělivá maminka mu jej musela stá-

le podávat. Až najednou hodil hezký duhový míček hodně daleko 

a ten se po strmém svahu zakutálel někam do trávy. Maminka už 

pak míček nenašla. Nedalo se nic dělat, musela odvézt plačícího 

Jiříčka domů bez míčku.

Malý duhový míček také posmutněl. Opuštěný zůstal ležet v trávě 

a vzdychal. Za chvíli k němu přiletěl kos. Prohlížel si míček ze všech 

stran a pak dlouze zahvízdal:

„Fíííha, fííjúú. To je ale hezké vajíčko. Musím honem zavolat ma-

minku kosici. Co když jí naše hezké vajíčko vypadlo z hnízda?“ po-

myslel si kos. Vyletěl na strom a hned vyprávěl kosici, jakéže hezké 

vajíčko leží pod stromem v trávě.

Maminka kosice prohrábla zobáčkem pod sebou všechna vajíčka 

a přepočítala je.

„Ne, to vajíčko není naše,“ řekla kosice.

„Možná patří sojce, co má hnízdo na vysoké stříbrné jedli,“ dodala 

ještě.

Kos vyletěl na nejvyšší strom a sděloval celému okolí, jak moc 

hezké vajíčko leží dole v trávě a že asi vypadlo z hnízda sojce. Pro-

tože sojka má hezké barevné peří a to vajíčko musí být určitě její.

Sojka to slyšela, vykoukla z hnízda a sletěla ze stromu, aby si va-

jíčko prohlídla. Hned však spustila křik, jako to sojky umí.

„Co to, co to? Toto že je mé vajíčko?“ vřískala sojka. „Jak je ten kos 

hloupý, když neví, že sojky mají mnohem menší vajíčka.“

Uslyšela ji straka a hned se letěla na vajíčko podívat.

„Cheche, checheche, cheche,“ smála se straka.

„Taková vajíčka jsem přece v žádném hnízdě neviděla. Cheche, 

checheche, cheche.“
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Duhový míček se jí ale moc líbil. Tak jej vzala do drápků a chtěla 

si ho odnést do svého hnízda. Avšak ve výšce se jí míček z drápků 

vysmekl a padal zas mezi stromy. Až kamsi za vysoký plot, do zoo-

logické zahrady.

  

Míček ležel v trávě u jezírka v zoologické zahradě a smutně se 

rozhlížel vůkol.

Kolem právě kráčel rozvážným krokem kačer, co před chvílí vy-

lezl z vody. Pro jistotu si prohlédl svá barevná pírka, jestli některá 

nepoztrácel. Najednou si všiml v trávě hezkého míčku. Zadíval se 

na něj a nahlas přemýšlí:

„Vždyť je to vajíčko! Tak, tak, vajíčko. Tak, tak,“ a šel se zeptat kach-

ničky, zdali jí vajíčko v hnízdě nechybí. Ale kachnička povídá: „Říkáš 

vajíčko? A že je moc pěkné, barevné? Tak to moje není. Já mám 

vajíčka hnědobílá. Tak, tak. Jenom hnědobílá. Tak, tak. Zeptej se 

páva, ten má krásné barevné peří. Určitě se to vajíčko odkutálelo 

z hnízda mamince pávici,“ řekla kachnička.

„Tak, tak, bude páví. Tak, tak,“ opakuje si kačer a kráčí za pávem.

Páv si zrovna prohlížel svá duhová oka na dlouhém chvostu, který 

před chvíli rozevřel jako veliký vějíř.

„Neschází náhodou mamince pávici v hnízdě hezké duhové va-

jíčko?“ ptá se kačer páva.

„Co mě obtěžuješ s nějakým vajíčkem? Jen se koukni, jaké mám 

hezké peří!“ natřásá se páv.

„Přece se nebudu zabývat nějakým vajíčkem,“ rozčílil se a hlasitě 

zavřískal:

„Kdo ho ztratil, ať si ho hledá!“

„Tak, tak. Máš pravdu. Ať si vajíčko hledá ten, kdo ho ztratil. Tak, 

tak,“ opakoval kačer a kráčel zpátky k jezírku.

  

K jezírku přišlo několik návštěvníků zoologické záhrady, aby si 

prohlédli kachničky, husy a labutě, co líně pluly po hladině a čeka-

ly, až jim někdo hodí něco k snědku. Mezi návštěvníky byl i jeden 

tatínek, který vedl za ruku malou holčičku Zuzanku.

„Jééé, tatíííí, podívej, jaký klásný míček!“ zajásala holčička.

Neuměla ještě vyslovit „er“, tak proto „klásný“.

Vyškubla svou malou ručku tatínkovi z dlaně a zvedla duhový 

míček z trávy.

„Bude můj, já jsem si ho našla. Viď, tatí?“ zvedla holčička tázavě 

oči k tatínkovi.

„Ano, bude tvůj, Zuzanko, pokud se o  něj nikdo nepřihlásí. Je 

opravdu moc hezký, ale musíme ho nejspíš někde umýt. Je celý 

umouněný,“ povídá tatínek. Opláchl míček v  jezírku a  podal ho 

zpátky holčičce. Ta si míček honem schovala do kapsy u bundičky.

Tak zůstal duhový míček u malé holčičky Zuzanky, která ho nikdy 

nezahazovala. A vždy, když si s ním pohrála, hezky ho uložila mezi 

ostatní hračky do poličky nebo na stoleček u postýlky.

A Jiříček?
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Pohádka o smutném 
permoníčkovi

Ten asi pořád zlobí, vzteká se a křičí. Určitě lituje toho, že nepo-

slouchal maminku a takový hezký míček zahodil.

Určitě již nikdy duhový míček neuvidí, protože u hodné holčičky 

je míček spokojený a je mu u ní moc dobře.

Každý tatínek, který pracoval na šachtě, tedy každý horník, ví a může 

potvrdit, že dole hluboko v podzemí žijí permoníci. Jsou to takoví 

malí skřítkové, kteří mají za úkol dávat pozor na chlapy, aby se jim 

v dole nic nestalo. Nikdy se nikomu nezjevují, proto také nikdo neví, 

jak tihle skřítkové vypadají. Ale každý horník dobře ví, že tam jsou 

a že jsou to dobří kamarádi.

Říká se, že takový skřítek má na starost jednoho, dva nebo i tři 

horníky. Protože v té černé tmě a na takovém nebezpečném pra-

covišti by jich více ani neuhlídal.

Permoníci musí být ostražití a stále musí dávat velký pozor, aby 

se nikomu nic zlého nestalo. Téměř vždycky horníky na nebezpečí 

upozorní, třeba sypáním drobných kamínků ze stropu. Aby horníci 

měli čas uskočit, než vypadnou větší balvany.

Někteří permoníci prý dovedou být také hraví. Pokud nikomu nic 

nehrozí, umí horníky i poškádlit. Třeba jen tak z legrace některému 
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z chlapů shodí permoníček přilbu z hlavy, jinému zas sype při práci 

za krk nebo za rozepnutou košili drobnou uhelnou drť. Taky občas 

někomu z chlapů nasype pár drobných kamínků do holínek nebo 

do bot. A to, jak víme, pořádně tlačí.

Ale horníci se na ně nezlobí. Vždy se jen podívají nahoru ke stropu 

a s úsměvem řeknou:

„Nezlob, permoníčku! Už by toho mohlo být dost.“

Pak rozepnou opasek a vytřesou zpod košile drť nebo si sednou 

a vysypou kamínky z bot či gumáků. Vytřesou i onuce a opět si je 

v klidu nazují. Každý přece ví, že jsou to hodní skřítkové. A všichni 

horníci taky dobře vědí, proč v šachtách jsou.

  

Jednou přišel jeden z horníků do práce ve špatné náladě. Byl nevrlý 

na kamarády i na svého pomocníka. A pořád nadával. Nadával taky 

na permoníčka, který ho hlídal. Vadilo mu, že ho upozornil drobnými 

kamínky, že mu hrozí nebezpečí. Že by mohly ze stropu vypadnout 

větší kameny. Že by se mohl utrhnout z pilíře veliký kvádr uhlí.

Místo toho, aby skřítkovi poděkoval, že ho dobře hlídá, a proto se 

mu nic nestalo, mu jen neslušně nadával a klel.

Permoníček z toho byl nešťastný a smutně si povzdechl:

„Ach jo, proč jsou někteří horníci tak nevděční? A zrovna tenhle, 

na kterého mám dohlížet právě já?“

Zarmoucen odešel od toho nevděčníka a zalezl kousek opodál do 

škvíry za dřevěnou výztuží, aby neslyšel to věčné nadávání. Možná 

si permoníček i chvilku zdříml. Když tu najednou uslyšel rachot 

a  praskání dřevěné výztuže. Honem běžel na to místo, kde měl 

dohlížet na klejícího horníka. Ale uviděl tam jen velkou hromadu 

sutě a kamení, co se vysypalo ze stropu. A pod tou sutí měl až nad 

kolena zasypané obě nohy právě ten chlapík, co před chvílí klel 

a nadával na celý svět.

Když sténajícího horníka kamarádi odhrabali, naštěstí to nebylo 

nic vážného. Měl jenom trochu odřené nohy a nemohl hýbat prsty 

na pravé ruce. Kamarádi ho však museli vyvézt nahoru.

Permoníček byl z této nepříjemné situace ještě smutnější a bylo 

mu až do pláče. Trápily ho výčitky svědomí, že odešel a svého svě-

řence neuhlídal.

Kdo ví, jak dlouho se pak pro to skřítek trápil? Vždyť nikdo neví, 

jak to v říši skřítků chodí…

A  kdo ví, jaké tresty čekají permoníky, když nesplní svůj úkol. 

A jestlipak ještě dostanou na starost jiného horníka?

To se už asi nikdy nedovíme, protože o tom se mezi horníky nikdy 

nemluvilo.
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O Amálce a panence Rozárce

Byla jednou malá holčička a ta se jmenovala Amálka. Holčička byla 

jinak hodná, jenom trochu nepořádná. Třeba když šla odpoledne 

spinkat, nechala hračky rozházené po pokojíčku a maminka je pak 

po ní musela uklízet. A taky když byla s maminkou venku, pokaždé 

si nějakou hračku zapomněla někde na lavičce nebo pohozenou 

na pískovišti.

Když měla Amálka třetí narozeniny, přinesla jí babička modro-

okou panenku, co měla dlouhé vlasy jako princezna a uměla mrkat. 

Oblečená byla v  hezkých žlutých šatičkách a  měla taky botičky. 

Babička i maminka se dohodly, že panence dají jméno Rozárka. To 

proto, aby se Amálka co nejdřív naučila vyslovovat „er“.

Amálka si panenku hned oblíbila a všude ji nosila s sebou. A do 

postýlky Rozárku ukládala na polštář vedle sebe. Bez ní už totiž ne-

mohla ani usnout.
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Jenomže ostatní její hračky posmutněly. Bylo jim líto, že si s nimi 

Amálka už nehraje. Někdy je jen povytahovala nebo rozházela po 

zemi v pokojíčku, ale už si s nimi neuměla pěkně pohrát jako kdysi. 

Kolikrát plyšový zajíček brečel, když na něj šlápla! Nebo jen zakopla 

o medvídka či upadla na pejska, když běhala po pokoji s Rozárkou 

v náručí. A to taky jistě pejska i medvídka moc bolelo.

  

Jednou, když byla Amálka s maminkou nakupovat, zastavily se 

cestou z prodejny na chvíli na dětském hřišti, kde bylo zrovna hodně 

maminek a děti.

Maminky seděly na lavičkách, povídaly si a děti sjížděly na sklu-

zavkách nebo si dělaly na pískovišti bábovičky. A ty větší byly na prolé-

začkách. Amálka se hned přidala k nim. Párkrát sjela skluzavku a potom 

se dala jako správná holčička do pečení pískových báboviček. V zápalu 

hry však zapomněla na Rozárku, kterou položila vedle pískoviště.

Najednou si maminka vzpomněla, že je moc hodin a že musí 

spěchat domů něco uvařit. Zavolala proto na Amálku:

„Amálko, pojď honem! Už musíme domů!“

Holčička ještě dokončila poslední bábovičku, oprášila si ruce i ko-

línka a běžela za maminkou. V tom spěchu, a možná i proto, že byla 

nepořádná, zapomněla na Rozárku a nechala ji ležet vedle pískoviště.

  

Bůhví proč, vzpomněla si Amálka na Rozárku, až ji maminka po 

obědě ukládala do postýlky k odpolednímu spánku.

Když Amálka najednou zjistila, že nemá Rozárku a že bez ní ne-

bude moci usnout, pustila se do velikého pláče.

Maminka se ji snažila utišit, aby hezky spinkala. Že až bude spát, 

tak jí v té době půjde Rozárku hledat. Ale Amálka nebyla k utišení. 

Brečela, vztekala se, až se maminka rozhodla, že Amálku oblékne 

a půjdou panenku hledat spolu. Jenomže smůla. Venku se zrovna 

spustil velký, hustý liják a nastala pořádná bouřka.

Nedalo se tedy nic dělat a musely ještě dlouho čekat doma, než 

se bouřka přežene a přestane pršet.

  

Když liják pominul, byl už skoro večer. Maminka obula Amálce 

červené gumáčky a vydaly se rovnou na dětské hřiště hledat panenku.

Ale ouha! Rozárku našly ležet ve veliké louži a celou umouněnou. 

Mokrý písek měla všude, i v očích, takže už nemohla vůbec mrkat. 

Taky šatičky už nebyly vůbec hezky žluté. Byly samý písek a bláto. 

Amálka se opět pustila do pláče.

„Neplač, holčičko! Hlavně, že se ta panenka našla,“ utěšovala Amál-

ku maminka.

„Zase bude hezká, uvidíš. Všechno se spraví. Jen pojďme honem 

domů!“

Amálka ale plakat nepřestala. Jen podala mamince ručku a po-

slušně cupitala vedle ní domů.

Doma maminka napustila do umyvadla vlažnou vodu a přidala 

do ní trochu tekutého mýdla. Svlékla Rozárku, zula jí i botičky a pak 
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ji hezky vykoupala. Potom ještě panenku důkladně propláchla prou-

dem vody, aby třeba někde v záhybu nezůstalo jediné zrnko písku. 

Potom vyprala Rozárce i šatičky, osušila je fénem na vlasy a panenka 

byla krásná zase jako předtím.

Amálka skákala radostí. Vzala Rozárku do náruče a slíbila mamin-

ce, že už nikdy nenechá panenku venku. Ani žádnou jinou hračku! 

Anebo ještě lépe, že už Rozárku ven nikdy brát nebude.

Po večeři si Amálka hezky vyčistila zoubky a šla do postýlky. Rozár-

ce, tak jako vždy, ustlala na polštáři vedle sebe. Do koutku postýlky 

ale tentokrát uložila i plyšového medvídka, zajíčka a taky pejska. Aby 

jim to nebylo líto. Pak dala mamince pusu na dobrou noc, zavřela 

očka a spokojeně usnula.

V  malém domečku na okraji panelákového sídliště, tuším, že to 

bylo někde v  Karviné Hranicích, bydlela jedna osamělá babička. 

Neměla už nikoho, jenom strakatou kočičku Julinku, která jí dělala 

společnost. Tulila se k babičce, nechala se od ní hladit a hezky při 

tom předla, tedy vrněla. Když babička sedávala v zahradě na lavičce, 

kočička ležela vedle ní a hřála se na sluníčku.

Občas se kočička taky proběhla po sídlišti, ale vždy se brzy vrátila 

domů, protože po sídlišti často běhali pejsci. A ti, jak víme, zname-

nají pro kočičky a kocourky veliké nebezpečí.

  

Jednoho dne babička zpozorovala, že je kočička poněkud neklid-

ná a více se zdržuje doma. Babička proto usoudila, že Julinka bude 

mít malá koťátka. A usoudila správně, protože o několik dní uviděla 

v koutku Julinčina pelíšku dvě malá chlupatá klubíčka. Jedno bylo 

nějak zvláštně tříbarevně skvrnité. Druhé klubíčko bylo bílé s čer-
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nými flíčky, jako maminka Julinka. Byl to kocourek, a že měl jedno 

ouško černé a na čumáčku černý flíček, babička mu dala jméno 

Flíček. To druhé skvrnité klubíčko byla kočička. Babička jí tedy dala 

jméno Skvrnka.

Když byla koťátka větší, byla moc hezká a hravá. Často se ti dva 

uličníci dovedli spolu dlouho válet a zápasit. Byla s nimi opravdu 

velká legrace. Proto byla tahle koťata babičce velikým potěšením.

Také kočičí maminka Julinka měla ze svých potomků radost a do-

vedla si s nimi dlouho hrát. Učila je různým kočičím způsobům 

a dovednostem. Třeba i tomu, jak honit papírovou kuličku, co jim 

na zem hodila babička. To aby si s ní koťata mohla hrát a trénovat 

tak do budoucna chytání myší.

Maminka Julinka kladla veliký důraz hlavně na důkladné mytí, 

aby měla svá koťata vždy čistá a hezká. Ukazovala jim, jak si mají 

olíznout tlapku a potom se s ní umýt kolem čumáčku. Nebo jak si 

sáhnout vlhkou tlapičkou až za ouško a postupně si tak jazýčkem 

vyčistit celý kožíšek.

  

Skvrnka byla učenlivá. Pozorně sledovala maminku Julinku 

a všechno po ní opakovala, aby se všemu co nejdříve naučila. Přece 

by jako budoucí kočičí slečna nemohla chodit urousaná.

Ale Flíček byl dost nedbalý a pořád mu to mytí nějak nešlo. A taky 

se mu ani moc nechtělo. Raději si hrál s papírovou kuličkou nebo 

lezl na okno mezi muškáty a pokoušel se chytit mouchu, která lezla 

po skle nahoru a dolů. Asi si ta bláhová moucha myslela, že se do-

stane ven přes sklo.

Flíček také často vylezl po zácloně až nahoru ke stropu. Pak tam 

zůstal viset a neuměl slézt. Snad se i bál, protože moc naříkal a ba-

bička ho musela pokaždé sundávat. Takový to byl uličník a neposeda.

Když byla koťata větší, maminka Julinka je vodila ven na zahra-

du, aby se proběhla po trávě a začala poznávat jiný svět. Tedy okolí 

domečku a taky, co se děje venku za plotem.

A to bylo něco pro uličníka Flíčka. Skákal a běhal za vším, co se 

hnulo. Třeba jenom když vítr zakymácel stéblem, už to bylo pro něj 

něco na hraní.

Velikým překvapením pro něj byly bílé kuličky odkvetlých pam-

pelišek. Vypadaly trochu jako ta papírová kulička, se kterou si tak 

rád hrával. Ale když po některé pampeliškové kuličce skočil, každá 

najednou zmizela a pak se ve větru vznášela pouze drobná semínka.

Skvrnka, ta byla klidnější. Chvíli si pohrála a pak se raději vyhřívala 

na sluníčku. Nebo jenom tak v  poklidu prozkoumávala zahradu. 

A taky koukala, co se děje za plotem. Pozorovala, jak lidé chodí po 

chodníku nebo jak běhají děti za kopacím míčem.

Taky tam někdo občas venčil pejska. A to bylo opravdu pro koťátka 

něco nového. To pokaždé přiběhl k plotu i Flíček.

Zvědavě a s respektem obě koťata koukala, co to za stvoření běhá, 

vrčí na ně a vydává podivné zvuky. Má i kožíšek jako ona, ale vůbec 

neumí mňoukat. Někdy se moc rozčiluje a nějak podivně vříská.
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„Ale proč? Vždyť se jenom koukáme. Jsme přece doma za plotem 

u své maminky,“ pomyslel si Flíček a šel za Skvrnkou, která pokaždé 

raděj odběhla dál od plotu.

Jak běžel čas, kocourkovi začala být zahrada malým prostorem. 

Den ode dne byl zvídavější a chtěl prozkoumávat svět, víc a víc. Rád 

také šplhal po stromech. Vylezl třeba na višeň nebo na jabloň, aby 

viděl svět taky z výšky. Ale pak neuměl slézt.

Pokaždé, když Flíček naříkal ve větvích na stromě, naříkala i jeho 

maminka Julinka, protože měla o svého kocourka strach. Že spadne 

a zraní se. Babička potom musela přinést z kůlny žebřík a malého 

neposedu sundat.

Flíček býval také vždy, když přišel navečer domů, celý umouněný. 

Babička ho musela vytřít vlhkým hadříkem, i když při tom prskal 

a moc se mu to nezamlouvalo. Ale někdy už nešlo ani poznat, zda 

je Flíček šedý, hnědý nebo jaká má ouška.

Flíček se totiž pořád sám umýt neuměl a maminka Julinka ho 

takového urousaného tím kočičím mytím už ani umýt nedovedla.

Jednou, když babička hledala něco na půdě, zapomněla za sebou 

zavřít dveře. A ten malý zvědavý neposeda potichu vyběhl za ní 

a schoval se mezi harampádí, co tam babička skladovala. Je možné, 

že tam na půdě Flíček číhal na myšku a chtěl si s ní pohrát. Proto 

byl tiše, a tak si ho babička nevšimla. Kdo ví?

Avšak když k večeru kocourka nebylo, babička ho začala hledat. 

Prohledala v chaloupce všechny kouty, jestli někde nespí. Prohledala 

kůlnu i sklep, zdali tam náhodou nevběhl. Koukala i po stromech. 

A při tom volala:

„Flíčku, Flíčku! Čičííí! Pojď domů!“

Ale kocourek nikde. Až pak, když se vracela ze zahrady a přišla 

blíž k domečku, zazdálo se jí, že ho slyší slabounce někde naříkat. 

Vzpomněla si, že byla taky na půdě a on tam ten neposeda určitě 

vyběhl za ní. Otevřela tedy dveře, za nimiž byly dřevěné schody na 

půdu, a volala:

„Čičííí, čičííí! Flíčku, tak kde jsi? Pojď honem domů!“

Maminka Julinka už byla také netrpělivá a přidala se k babičce 

svým mňoukavým voláním.

Když to Flíček uslyšel, utíkal, seč mu síly stačily. Že se málem ze 

schodů skutálel, jen aby byl co nejdřív u maminky.

  

Jen co kocourek vběhl do světnice, babička spráskla ruce.

„Flíčku, ty zlobivý umouněný neposedo! Jak to proboha zase vy-

padáš? Vždyť na tobě není nic bílého! Jsi to vůbec ty?!“

A opravdu. Kocourek byl spíše šedočerný. Byl celý od sazí, zkrátka 

jako by prolezl komínem.

Na půdě bylo v koutech, kam se babička nedostala s koštětem, moc 

prachu a sazí. Jak to tam Flíček prozkoumával, anebo možná honil 

myšku, celý se umazal, že ho ani jeho maminka Julinka nemohla 

poznat. Pořád jen chodila kolem něho, očichávala ho, naříkavě mňou-

kala a koukala po babičce.
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Babička se pokoušela malého umouněného kocourka vytřít vlhkým 

hadříkem, jako to vždy dělávala, ale žádným způsobem jí to nešlo.

Nedalo se nic dělat. Musela přinést velký lavor a ohřát vodu, do 

které nalila trochu šampónu, co měla pro sebe na vlasy. Vzala milého 

kocourka a namočila ho do bohaté pěny.

Flíček prskal, naříkal a chtěl z vody ven. Ale babička byla neob-

lomná a drbala ho houbičkou, pokud nebylo znát jeho černé flíčky 

na světlém kožíšku. Pak ho ještě opláchla čistou vodou a vytřela 

suchým hadříkem.

Flíček se už ani nevzpouzel, jenom naříkal a třásl se strachy. Vždyť, 

jak víme, kočičky se nerady koupou a vodu v oblibě nemají. Babič-

ka pak zabalila kocourka do suchého ručníku a uložila do pelíšku. 

Maminka Julinka jej začala olizovat, jako by ho chtěla umýt ještě 

důkladněji.

A světe, div se, Flíček to taky začal zkoušet a olizoval si tlapičku. 

Pak ještě ocásek a bříško. A tlapičkou si zajel i za ouška, aby také 

tam byl pěkně čistý.

Maminka Julinka mu pomáhala a občas tiše zamňoukala. Možná, 

že jej svou kočičí řečí chválila, jak se hezky myje a jak je teď hodný. 

Určitě mu taky říkala, že se musí takhle umývat každý den. Jako 

každý správný kocourek.

Od toho času už Flíček na mytí nikdy nezapomínal. Vždy si totiž 

vzpomněl na nepříjemnou koupel v jakési šumivé pěně. A aby se to 

již nikdy neopakovalo, poctivě se umýval každý den, aby byl hezký 

a čistý. A taky aby bylo znát černý flíček na jeho čumáčku. Protože 

právě podle toho ouška a flíčku na nosíku mu babička dala jméno.
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Jak pavouk Tonda 
spoutal kukačku

Za městem, na samotě zvané U Černého lesa, a není tomu zas tak 

dávno, stávala malá dřevěnka. Byla opravdu malá. Tak, jako to kdysi 

bývalo. Byla v ní pouze jedna světnice a komůrka.

A v té dřevěnce bydlel dědeček s kocourkem a pejskem. Vlastně 

bydlel tam s nimi ještě pavouk Tonda. Měl své pavučiny natahané 

různě v rozích světnice a zvlášť velikou pavoučí síť měl nataženou 

mezi stropem a kukačkovými hodinami.

Hodiny byly pověšené vysoko pod stropem. To aby bylo dost místa 

pro řetězy se závažími, bez kterých by hodiny nešly.

Tondovi se tohle místo mezi dvěma malými okny ve světnici hod-

ně zalíbilo.

Komár nebo moucha, kteří vlítli oknem do světnice, octli se totiž 

skoro vždy rovnou v  pavoučí síti. A  tam už číhal pavouk Tonda, 
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který si na nich hned pochutnal. Proto si dědeček pavouka moc 

nevšímal. Byl rád, že u něj Tonda v chaloupce bydlí a chytá dotěrný 

hmyz, a tak nemusel kupovat mucholapky.

Když už bylo pod stropem pavoučích sítí moc, dědeček jednoduše 

vzal smeták a sítě ometl. Pak zas byly kouty na nějaký čas čisté.

Pokaždé, když dědeček bral do rukou smeták, Tonda už věděl, 

že mu hrozí nebezpečí. Honem běžel za skříň, kde měl nataženou 

svou houpací síť.

Když si chtěl Tonda někdy odpočinout nebo se ukrýt před nebez-

pečím, tak si do té sítě ulehl a spokojeně dřímal. A jen co nebezpečí 

pominulo, vylezl a dal se opět do své pavoučí práce.

Spřádal dlouhá vlákna a pletl nové sítě. Síť u kukačkových hodin 

však utkal vždy jako první.

Jednou vlítla do pokoje veliká modrozelená, lesknoucí se moucha, 

masařka. A rovnou do sítě u hodin.

A když ta moucha vrazila do sítě, tak ji tak rozhoupala, že z ní 

Tonda, který tam číhal, málem vypadl. Jen co se moucha zamo-

tala do vláken, honem běžel k ní. A že byl už moc hladový, hned 

si na ní pochutnával. Tak se vám najedl, že ani nebyl schopen za-

lézt za skříň do své houpací sítě. A tak s plným břichem na místě 

spokojeně usnul. Dědeček, který po obědě odpočíval v koutě na 

staré pohovce, si všiml veliké sítě u hodin. Myslel si, že ji zapomněl 

omést. Vzal tedy smeták a opatrně s ním ometával kolem hodin, 

aby je náhodou neshodil.

Tonda, vyrušen z tuhého spánku, už neměl čas schovat se za skříň. 

A tak rychle vběhl zespodu do hodin otvorem pro řetízky. Nemile 

překvapen, ze strachu vylezl až nahoru ke kukačce, která také spala, 

protože měla ještě dost času na kukání.

Tonda měl však ten den zase plné břicho a rád by si ještě zdříml. 

Proto narychlo utkal několik silných vláken, omotal je kukačce ko-

lem krku i nohou a taky kolem koleček v hodinách. Zkrátka si udě-

lal v budce pro kukačku novou houpací síť. Pak se do ní pohodlně 

uvelebil a opět spokojeně zaspal.

  

Když si kukačka vzpomněla, že je její čas na kukání, chtěla si 

otevřít dvířka. Ale nemohla se hnout, jen tolik, co jí dovolila vlákna 

té Tondovy houpací sítě.

Dvířka se tak jen malinko pootevřela, kukačka vystrčila jenom 

hlavu a z jejího hrdla se ozvalo pouze slabé „KUK“! A pak bylo zas 

ticho.

Kukačka to zkusila ještě jednou, ale dopadlo to stejně. Víc to nešlo. 

Nakonec to vzdala a zůstala raději tiše sedět zavřená v budce hodin.

  

Dědeček si také na pohovce po obědě trochu zdříml. Když se 

probudil, podíval se na hodiny a  bylo mu divné, že ho kukačka 

neprobudila. Hodiny zrovna ukazovaly skoro půl třetí.

„Kukačka měla přece ve dvě hodiny kukat!? A kdyby byla kukala, 

určitě by mě probudila,“ přemýšlel dědeček nahlas. Všiml si také, že 
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kyvadlo hodin kmitá ze strany na stranu nějak líně a pořád zpo-

maluje.

„Co je, co se děje? Vždyť tohle hodiny nikdy nedělaly. Léta si na stěně 

pravidelně hlasitě tikaly a také ta kukačka přece kukala vždy přesně 

na čas,“ mumlal si dědeček sám pro sebe. „Musím se na to podívat.“

Sňal ze stěny hodiny a šel do komory pro petrolej, kterým pro-

mazával zámky a kliky u dveří.

  

Tonda se v tu chvíli právě probudil. Když zjistil, že se něco děje 

a hodiny, ve kterých spal, leží na stole, honem vyběhl ven a utíkal 

se schovat za skříň.

A dobře udělal. To by to bylo dopadlo, kdyby Tonda neutekl. Kdo 

ví, jestli by to vůbec přežil? Protože, když dědeček hodiny otevřel, 

začal štětcem vymetat a čistit od prachu i pavoučích vláken všech-

na kolečka. Ometl i ubohou spoutanou kukačku a celou její bud-

ku. Potom ještě pírkem namočeným v petroleji pečlivě promazal 

strojek hodin.

  

Když byl s prací hotov, pověsil zase hodiny na své místo. Důkladně 

je prohlédl, vyzkoušel a spokojen odešel ven na chvíli si sednout 

na sluníčko.

A Tonda? Ten byl rád, že všechno dobře dopadlo a že se na něj 

dědeček nezlobí. Už raději na hodiny žádné své houpací sítě neu-

pínal a taky už do hodin nikdy nevlezl.

Vždy na noc, anebo když byl hodně unaven, zalezl raději za skříň 

do své nově utkané houpací sítě a tam spokojeně odpočíval.
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O kočičce Barborce a pejskovi, 
co neuměl štěkat

Na jednom sídlišti v našem městě, tam kolem dlouhých panelových 

domů, vedla ulice zvaná Okružní. Hned z druhé strany té ulice se 

mezi paneláky krčilo ještě několik obyčejných malých vesnických 

domků.

V jednom z těch domků bydleli dědeček a babička. Neměli nic, 

jenom ten domek, malý dvorek a kousek zahrady se záhonky. V ní 

pěstovali zeleninu a květiny.

Vlastně měli ještě kočičku Barborku. Takové jméno jí dala babič-

ka, když ji asi před dvěma lety jednou pozdě večer přinesl domů 

dědeček.

To tehdy ještě dědeček pracoval na šachtě, a když šel večer z od-

polední směny, uviděl malé koťátko, jak se krčí schoulené u  zdi 

vrátnice. Bylo mokré a urousané, protože v ten den hustě pršelo. 

Dědečkovi bylo koťátka líto, a  tak si ho dal pod bundu pěkně do 

teplíčka a přinesl domů.
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Doma se pak spolu s babičkou radili, jaké že kočičce dají jméno. 

Dlouho však nepřemýšleli, protože babičku hned napadlo, aby jí 

pojmenovali BARBORKA. To podle šachty, na které tehdy dědeček 

pracoval. Šachta totiž nesla název Barbora.

Z malé Barborky vyrostla časem hezká černá kočička s bílými 

pacičkami a bílým flíčkem pod krkem. Byla přítulná, hravá a dělala 

babičce velikou radost. Ale hlavně dědečkovi, který šel za krátký čas 

do důchodu. Barborka mu pak krátila dlouhou chvíli.

  

Jednou časně ráno šel dědeček jako obvykle do velké samoob-

sluhy na sídlišti nakoupit něco k snídani. Když se vracel s náku-

pem chodníkem mezi paneláky, najednou uslyšel od popelnic 

slabé kňourání a  kňučení. Chvíli stál a  naslouchal, pak popošel 

blíž a uviděl vedle kontejneru položenou igelitovou tašku, která se 

nápadně hýbala. Zvedl ji ze země, a když se do ní podíval, nevěříc-

ně kroutil hlavou.

V tašce bylo malé bílé štěňátko, které se třáslo zimou a kňučelo. 

Bylo to jen takové malé klubíčko, jenom o málo větší než dědečkova 

pěst. A bylo ještě slepé.

„Kdo tohle mohl udělat? Co jsou to dneska za lidi?“ ptal se nahlas 

sám sebe dědeček.

Strčil honem igelitku s živým klubíčkem pod kabát a pak celou 

cestu domů hudroval na zlé lidi, co jsou schopní takhle pohodit 

malého tvorečka.

„Podívej se, co jsem přinesl!“ volal děda na babičku, jenom co ote-

vřel dveře a vyndal štěňátko zpod kabátu. Když řekl, kde to třesoucí 

se klubíčko našel, babička jenom spráskla ruce:

„Co jsou to dneska za lidi, co jsou to za lidi?! Honem ho dej k Bar-

borce do pelíšku, ať se tam ohřeje,“ řekla ustaraně.

Kočička Barborka měla v pelíšku taky dvě malá strakatá klubíčka. 

Dvě strakatá koťátka a dávala jim zrovna pít.

Dědeček opatrně položil štěňátko k Barborce a to se hned přisálo 

a začalo pít. Jako od maminky.

Kočička Barborka se tomu nijak nebránila a začala štěňátko oli-

zovat, jako by to bylo její miminko.

  

O pár dní později dědeček štěňátko pojmenoval Klubíčko. To už 

otevřelo oči a zvědavě koukalo na svět. První, co uvidělo, byla jeho 

kočičí maminka a dva strakatí kočičí sourozenci.

Štěňátko bylo ještě trochu nemotorné a  nějak jej nechtěly po-

slouchat nožičky. Ale ti dva byli o několik dní starší a chtěli si hrát. 

Klubíčku to jejich hraní často nebylo po vůli, ale neumělo se ještě 

bránit jako pořádné štěně. Neumělo totiž štěkat.

I když se o to pokoušelo, pokaždé to vyznělo jako „rrrieu“ nebo 

„iiiuf, ijúúú“. Ale nikdy to nebylo žádné pořádné psí bafnutí.

Co mu ale dobře šlo, bylo vrčení. Když kočičí maminka předla, 

tedy vrněla, štěňátko Klubíčko ji chtělo napodobit a tak místo vr-

nění vrčelo. V pelíšku tak bylo slyšet pořád samé mňoukání, nebo 



34  O kočičce Barborce a pejskovi, co neuměl štěkat O kočičce Barborce a pejskovi, co neuměl štěkat  35

jakési kňourání a vrnění Klubíčka. Tedy to, co se štěňátko naučilo 

a slyšelo od maminky a koťátek.

  

„Musíme začít koťata přikrmovat,“ řekla dědečkovi jednou ráno 

babička, protože si všimla, že koťata už začínají pít mléko z misky 

spolu s maminkou Barborkou.

„Toho jsem si taky všiml,“ řekl na to dědeček.

„To se i štěňátko Klubíčko bude muset učit pít a jíst spolu s nimi,“ 

dodal ještě.

„Tak, tak. To víš, že i štěňátko,“ přisvědčila bez váhání babička. Po 

několika týdnech bylo štěňátko mnohem statnější a větší než jeho 

kočičí sourozenci. Ale oni byli dva a pořád byli při hrách a  těch 

kočičích zápasech v přesile.

Takové kočičí hraní Klubíčko někdy rozčilovalo. Bývalo nazlobené 

a mělo už někdy dost toho věčného válení a kočičích hrátek. Ne-

umělo však své domnělé sourozence zahnat pořádným bafnutím.

Až časem, když bylo Klubíčko mnohem větší a oba dva věčné ne-

posedy přilehlo svým tělem tak, že se nemohli hýbat, získalo u nich 

respekt. Ti dva si pak raději hráli sami.

Dědeček je také často všechny brával na dvorek nebo do zahrady. 

A to už byl pro ně jiný svět. Hlavně tam bylo více prostoru pro nové 

lumpárny.

Klubíčko nejraději polehávalo u  plotu a  sledovalo okolí. Kolem 

chodili různí lidé tam a zase zpátky. Někteří venčili i pejsky. Pro 

Klubíčko to bylo něco nového a moc zajímavého, co předtím ještě 

nikdy nevidělo. Také tam často jedna holčička z paneláku venčila 

malou hnědou psí slečnu, která měla nahoře mezi oušky vyčesanou 

ofinu, svázanou červenou mašlí.

Ti dva se do sebe asi nějak zakoukali, protože ta maličká psí slečna 

vždy přiběhla k plotu a přes oka drátěného pletiva se dlouho s Klu-

bíčkem očichávali a dotýkali čumáčky. Občas na něj ta psí slečna 

i slabě štěkla, jako by mu chtěla něco říct nebo se na něco zeptat psí 

řečí. Ale Klubíčko pokaždé jenom zakňouralo nebo slabě zavrčelo. 

Možná štěňátko té hezké malé psí slečince i rozumělo, ale neumělo 

jí ještě odpovědět jako správný pejsek.

  

Jednou k plotu přiběhl o něco větší pejsek pudlík. A ten se nějak 

moc rozštěkal, jako by se na Klubíčko rozzlobil.

Pejsek Klubíčko zpočátku jenom koukal, proč se ten za plotem tolik 

rozčiluje. A začal na něj taky na oplátku hlasitě vrčet. A najednou 

se mu nějak poštěstilo vydat ze sebe něco jako „vrrrrr-af, vrrrrr-af. 

A ještě několikrát za sebou. A pak se mu to podařilo pořádně jako 

pořádnému pejskovi: „Rrrrrr-haf, rrrhaf-haf!“

Když to dědeček uslyšel, volal na babičku:

„Babičko, babičko, poslouchej! Náš pejsek už umí štěkat. Už je to 

pořádný rafan.“

Když vyšla babička na dvorek, dědeček se ještě pro jistotu zeptal: 

„Slyšíš, jak štěká?“
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Jak kuřátko hledalo svou maminku

„Slyším, slyším,“ řekla babička. „Ale mně to zní spíše jako raf, raf.“

„Tak vidíš. A tak se taky bude jmenovat náš pejsek. Bude se jme-

novat RAF,“ rozhodl dědeček.

„Máš pravdu. Vždyť co by to bylo za jméno pro pejska KLUBÍČKO?“ 

usmála se babička.

A tak se z Klubíčka stal pořádný a opravdový pejsek, co umí do-

opravdy štěkat. A dostal nové jméno RAF.

V jednom domečku, prý někde na Bělidle, bydlel s babičkou dědeček 

všeuměl. Uměl vyrobit snad všechno. Třeba různé nástroje babičce 

do kuchyně, přístroje i nářadí pro zahradu nebo pro domácnost. 

A to se právě babičce hodilo, protože měli velikou zahradu a menší 

hospodářství. Chovali krůty, kachničky a taky slepičky. Ale žádná 

ze slepiček, co měli doma, nechtěla kvokat. Tedy žádné se nechtělo 

sedět na vajíčkách a zahřívat je, aby se z nich vylíhla kuřátka.

Každá slepička, která chce sedět na vajíčkách, totiž začne kvokat. 

Tím oznamuje, že by chtěla mít svá miminka – kuřátka. A nepře-

stane s kvokáním do té doby, než se jí kuřátka vylíhnou a odrostou.

Když se tedy tak nedělo, rozhodl se dědeček, že vyrobí malou 

líheň. A v ní se zahřívala vajíčka pod žárovkou v malém přístavku 

u domečku, jak už to na vesnicích bývá.

Asi po třech týdnech se v té dědečkově líhni jako první vylíhlo 

malé žluťoučké kuřátko. Jen co se trochu osušilo a bylo schopné 
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stát dobře na vlastních nožičkách, začalo chodit z kouta do kouta. 

A hledalo svou maminku.

Z proděravěných vajíček na něho ale koukaly jenom oči pípajících, 

klubajících se kuřátek. A  jinak nikde nikdo. Kousek nad kuřátky 

svítila žlutá žárovka, která je celou dobu zahřívala. A protože bylo 

kuřátko také žluté, myslelo si, že je to jeho maminka.

„Hej, hej! Že ty jsi moje maminka?“ ptalo se kuřátko té žluté žárovky. 

Ale žárovka jenom mlčky hřála dál a ani nemrkla.

„Když nejsi moje maminka, tak kde je? Kde ji mám hledat?“ ptalo 

se kuřátko dál. Když se odpovědi zase nedočkalo, rozhodlo se, že 

půjde maminku hledat. Přeskočilo nízký okraj líhně, vyběhlo z pří-

stavku škvírou pootevřených dveří a první, co uvidělo, bylo zlaté 

sluníčko na obloze.

„Nejsi ty moje maminka?“ křiklo na sluníčko pípající kuřátko z ce-

lého hrdélka. Sluníčko mu ale také neodpovědělo.

„To taky není maminka. Hřeje jako maminka, ale je moc vysoko,“ 

odpovědělo si samo a namířilo si to rovnou do zahrady.

Ve vysoké trávě spatřilo žlutou pampelišku a hned se jí ptá:

„Nejsi ty náhodou moje maminka? Jsi přece taky žluťoučká jako já.“

„Ne, já nejsem tvá maminka. Já jsem květinka a ty jsi kuřátko,“ 

zašeptala pampeliška.

„Tvoje maminka je určitě bílá, i když ty jsi jako kuřátko žluté. Však 

ty budeš jednou také bílé,“ ujišťovala pampeliška.

„Maminku musíš hledat na dvorku!“

Ale to už kuřátko neposlouchalo a odkráčelo dál do trávy.

„Bílá, bílá…“ opakovalo si kuřátko. Potom před sebou uvidělo bílou 

kuličku odkvetlé pampelišky. Skoro tak velikou, jako je ono samo.

„Nejsi ty moje…“ chtělo se zeptat na maminku bílé kuličky.

Jenomže zafoukal vítr a kulička najednou zmizela.

„Na dvorku, na dvorku,“ znělo ještě z  trávy šeptání rozfoukané 

pampelišky, nesoucí se vánkem. Kuřátko se tedy vydalo na dvorek.

Po dvorku si pyšně vykračoval bílý kačer, hned vedle své družky 

kachničky, rovněž sněhobílé.

„Tak, teď už určitě někdo z těch dvou bude moje maminka,“ po-

myslelo si kuřátko. Rozeběhlo se tedy k nim a hned se ptá:

„Která z vás je moje maminka?“

„Ty jsi přece kuřátko a my jsme kachničky. Nemůžeme být tvou 

maminkou. Tvoje maminka je slepička,“ vysvětlovala kuřátku sně-

hobílá kachnička.

Kuřátko na to jen smutně sklonilo hlavičku a kráčelo dál dvorkem. 

Rovnou k bílému krocanovi. A hned se ho nesměle ptá:

„Nejsi ty náhodou moje maminka slepička?“

„Co si to dovoluješ! Já a slepička? Nevidíš, že jsem krocan?“ za-

hudroval nahněvaně hrozným hlasem na kuřátko. Ještěže byl za 

vysokým plotem, kdo ví, jak by to bylo s kuřátkem dopadlo.

Vystrašené kuřátko raději honem utíkalo zpátky. Když tu najednou 

uvidělo pootevřená dvířka u přístavku, ze kterého se vydalo hledat 

maminku.
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Adámek, Ivanka 
a oslík Michal

Honem se tam běželo schovat, protože sluníčko zakryl šedivý 

mrak a začalo pršet.

V tom přístavku však čekalo na kuřátko milé překvapení. Běhalo 

tam několik žlutých i hnědožlutých kuřátek. Přidalo se tedy k nim 

a bylo mu tam se všemi v teplíčku dobře a hlavně veselo.

A od té doby si žluté kuřátko spokojeně žilo spolu se svými sou-

rozenci a zapomnělo časem na to, že nikdy nemělo maminku.

Někde ve Starém Městě, tak se ta městská čtvrť jmenuje, bydleli 

v domečku dědeček s babičkou. Měli velikou zahradu a v té zahradě 

měli kromě pejska ještě několik domácích zvířátek. Babička chovala 

kozu, dvě ovečky, kachny, kohouta a slepičky.

Dědeček, ten kdysi za mlada hospodařil a míval dva koně. Protože 

mu po nich bylo smutno, ale práci kolem koní by už nezvládl, koupil 

si oslíka a dal mu jméno Michal.

Babička zpočátku hudrovala, ale když děda koupil ještě na oslí-

ka postroje a menší vozík, něco jako malou vlečku k zahradnímu 

traktoru, byla spokojená. Dědeček vždy zapřáhal oslíka do vozíku, 

všechny větší nákupy z města ze supermarketu vozil on a babička 

už nemusela jezdit za nákupy na kole.

  

Jednou o víkendu přišli k babičce a dědečkovi vnuci prvňáčci. 

Byla to dvojčátka, holčička Ivanka a chlapeček Adam. Oba byli hned 

s oslíkem kamarádi. Hráli si s ním na zahradě na honičku a oslík 

Michal je pod dědečkovým dohledem povozil i na hřbetě.



42  Adámek, Ivanka a oslík Michal Adámek, Ivanka a oslík Michal  43

Když je babička zavolala na oběd, oslík Michal stál pod oknem 

a každou chvíli volal: „Iáá, iáá!“

„Slyšíš, babičko, jak nás oslík volá?“ zeptala se Ivanka.

„Jo, volá Ivanku i mě,“ dodal na to Adámek. „Jen to ještě neumí 

říct celé.“

„Ale ne, děti. To tak všichni oslíci hýkají,“ řekla na to babička.

„A proč tedy stojí pod oknem a pořád tak křičí? To určitě volá nás 

babičko, abychom šli k němu ven,“ nedala se odbýt Ivanka.

„Ano, je to tak, babi. Určitě si zapamatoval naše jména, když jsi nás 

volala na oběd, a teď se to snaží opakovat po tobě. Kdyby chodil jako 

my do školy, určitě by se to naučil,“ přidal se Adámek k sestřičce.

Babička se už jenom pousmála a řekla: „Tak jo, děti, snad máte 

pravdu. Běžte tedy za ním na zahradu.“

  

V neděli odpoledne přijel pro děti tatínek, že je odveze domů. Ale 

oslík Michal ne a ne se s dětmi rozloučit. Pořád jim byl v patách 

a málem by byl vešel za nimi hýkaje až do světnice.

„Slyšíš, tatí, jak nás volá? Když říká iáá, iáá, tak to volá mě a Ivanku,“ 

řekl Adámek a sedl tatínkovi na kolena.

„Nech nás tady ještě do zítřka, tatí,“ řekla Ivanka a pohlédla na 

tatínka prosebným pohledem.

„To nejde, děti. Musíte přece do školy,“ zaprotestoval tatínek.

„Ale proč ne? Školu máme až odpoledne a úkoly nemáme,“ nedala 

se odbýt Ivanka.

„Už jsem řekl, musíte jet se mnou a zítra do školy,“ trval na svém 

tatínek.

„Iáá, iáá!“ zvolal oslík pod otevřeným oknem a kýval při tom hla-

vičkou.

„Tak vidíte. I oslík říká, že půjdete do školy učit se číst IA, IA.“

„Ne, tatí, on by chtěl do školy taky. Když jsi řekl, že musíme zítra 

do školy, tak kýval hlavou a znělo to jako: I já, i já. Tedy že půjde do 

školy i on,“ skočil tatínkovi do řeči Adámek.

„No jo, ale aktovky s knížkami máte doma na sídlišti a my zítra 

budeme i s maminkou v práci,“ namítal taťka.

„Tak jim je sem přivez ještě dnes a já je zítra do školy odvezu na 

vozíku. Stejně musím zajet pro nákup,“ zapojil se do rozhovoru děda. 

A bylo rozhodnuto.

Děti s hlasitým „Hurááá!!!“ vyběhly na dvůr a tatínek, i když ne 

s velikou chutí, odjel pro jejich baťohy s knížkami.

  

Na druhý den, už brzy ráno, běhaly děti s kamarádem oslíkem po 

zahradě a zdálo se, že hrátkám s oslíkem nebude konce. Adámek 

si hrál i na učitele a chtěl oslíka učit i jiná slova. Ale ten pořád na 

všechno říkal jen to své: „Iáá, iáá.“

Ale i každá písnička má svůj konec, a tak babička zavolala Ivanku 

a Adámka na oběd a pak se už museli převlíkat a chystat na cestu 

do školy. Dědeček zatím dal oslíkovi trochu ovsa a zapřáhl jej do 

vozíku.
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Dědeček rybář 
a malinkatý vodní 
skřítek Bublinka

„Tak, panstvo, kočár je připraven, můžete nasedat!“ volal na děti 

děda s úsměvem.

Ty se rozloučily s babičkou, hodily své baťohy na vozík a pohodlně 

se usadily na širokou desku. Tedy na dědečkem nahonem vyrobené 

sedátko.

Jízda do školy s oslíkem byla pro obě děti úžasným zážitkem. To 

není jako v autě, ze kterého toho nikdy není moc vidět. Z vozíku 

měli všichni hezký rozhled do okolí a taky to klopýtání oslíkových 

kopýtek činilo jízdu neobvyklou a velmi romantickou. Děti se cítily 

jako ve snu nebo jako v nějakém filmu. Ani nevěděly, jak se ocitly 

před školou.

Adámek s Ivankou se vzpamatovali, až když děda hlasitě zvolal: 

„Prrrrr!“

Pak oběma pomohl z vozíku, podal jim baťohy, doprovodil je až ke 

dveřím školy a rozloučili se. Dědeček potom popohnal oslíka a zamí-

řil k nákupnímu středisku. Udělal nákup a hned zas spěchal domů.

Oslík Michal si tu cestu do školy dobře zapamatoval. Od toho dne 

vždy, když jel s dědečkem na nákup, odbočil ke škole a zůstal tam 

stát. Jako by chtěl počkat na Adámka a Ivanku, až půjdou ze školy. 

Nebo že by snad chtěl do té školy taky chodit a učit se? Jak o tom 

mluvily děti? Když už uměl to své: „Iáá, iáá.“

Jak to vlastně bylo?

To se už asi nikdy nedovíme.

Nedaleko od našeho města, směrem na Závadu, bydlel v malém 

domečku dědeček. Byl to bývalý horník a vášnivý rybář.

A proč by ne? Vždyť kousek od domku, ve kterém bydlel, se leskla 

hladina rybníka jako veliké zrcadlo.

Dědeček byl již několik let v důchodu a rybařením si krátil dlouhou 

chvíli. U vody je přece tak hezky a on se tam cítil moc příjemně. 

Pozoroval ptáčky hnízdící v rákosí, třeba věčně hašteřící se racky, 

kachničky plující po hladině a někdy i labutě.

V tom rybníku kromě ryb bydlel i malinkatý vodní skřítek Bub-

linka. Byl tak trochu podobný vodníkovi, měl veliké vypoulené oči 

a pusu jako veliká žába. Jméno Bublinka mu dali kapři, protože ten 

skřítek velmi rád a často vypouštěl na hladinu bublinky.

Byl to prostě moc hravý skřítek a taky velký filuta. S rybami si 

dovedl hrát na schovávanou celé hodiny a často s nimi i závodil. 

Nebo se nechal štikou nosit na hřbetě. Ale taky si rád s rybáři občas 

zažertoval a dovedl je i pěkně pozlobit.
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Jednou, když byl dědeček na rybách, tak ne a ne zaseknout žádnou 

rybu. V tom měl prsty právě skřítek Bublinka. Jen co děda nahodil 

udici, skřítek mu opatrně stáhl z háčku návnadu a pořádně zatahal 

za vlasec, jako by dědovi zabral obtloustlý kapr. A bylo jedno, jestli 

dal děda na háček žížalu anebo ochucené těsto. Skřítkovi se nejvíc 

líbilo, když dědeček používal jako návnadu třešně. To mu pokaždé 

všechny třešinky postahoval z háčku a snědl.

Ale jak se říká, všeho do času.

  

Jednou, když došly dědečkovi třešně, dal na háček ochucené 

voňavé těsto. Bublinka si těsto chtěl ochutnat. Snažil se ho nějak 

stáhnout z háčku a tak nešikovně se kolem toho kroutil, že malin-

ko zatahal za vlasec. V tu ránu splávek na hladině mírně poskočil. 

Děda nečekal a zasekl. Skřítek nestačil uhnout a háček jej zachytil 

za šos kabátku. Bránil se, zmítal sebou a snažil se kabátek z pasti 

vyháčkovat. Pokoušel se také plavat, že tahem vlasec přetrhne, ale 

nebylo mu to nic platné.

Čím víc sebou házel, tím rychleji jej děda přitahoval ke břehu, 

protože si myslel, že má na udici přinejmenším štiku. Jenomže 

když podebral úlovek podběrákem a vytáhl jej na břeh, vykulil oči 

víc než samotný skřítek.

Dědeček chvíli na ten úlovek koukal, a když se trochu vzpama-

toval, zeptal se ho:

„Jak ses mi dostal na háček, ty potvůrko malá? A kdo jsi?“

„Já, já, já jsem skřítek Bublinka a bydlím v tomto rybníku již ně-

kolik let. Pusť mě prosím tě, dědečku, zpátky do vody. Slibuji, že už 

tě nikdy zlobit nebudu!“

„Jak zlobit? A čím?“ zeptal se dědeček.

„No víš, když jsi občas nemohl chytit žádnou rybu, za to můžu já. 

To já jsem ti kradl z háčku návnadu a často jsem ti i plašil ryby. Ne-

zlob se prosím! Slibuji ti, že to víckrát neudělám! Již nikdy ti žádnou 

třešničku ani těsto nevezmu. A ryby ti taky už plašit nikdy nebudu. 

Na mou duši! A nejen to. Budu ti k háčku lákat všechny větší ryby 

a již nikdy nepůjdeš domů od rybníka bez úlovku,“ dušoval se a prosil 

skřítek Bublinka.

„Nu dobrá, dobrá. Když tak prosíš a slibuješ, tak tě pustím. A víš, že 

se na tebe ani nezlobím? U vody jsem si hezky odpočal a k večeři si 

dnes ohřeju třeba párek,“ řekl děda. Sbalil rybářské náčiní a šel domů.

Od té doby už dědeček opravdu nikdy nešel od rybníka domů 

s prázdnou. Ale taky nikomu o skřítkovi v rybníce nikdy nic neřekl.
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V  jednom lokomotivním depu, už si ale nepamatuji, kde to bylo, 

stála v koutě dílny na odstavné koleji stařičká parní mašinka. A byla 

moc smutná. Již dlouhá léta si jí nikdo nevšímal, protože parní 

mašinky již nebylo zapotřebí. A tak na ni jen sedal prach a mašinka 

začínala pomalu rezivět. Parní mašinky totiž už dávno vystřídaly 

na kolejích nové elektrické a taky motorové lokomotivy, které na 

nich jezdí dodnes.

„Och, och, proč si mě nikdo nevšimne a proč mě nikdo taky ne-

namaže, abych se mohla projet třeba tady někde, třeba po odstavné 

koleji kolem depa?“ vzdychala mašinka.

„Kdo ví, jestli ještě někde jsou mé čtyři dřevěné vagonky, které jsem 

vozila? Určitě je lidé zlikvidovali, když už se dávno vozí v nových, 

pohodlnějších. Jak to bývalo hezké a veselé, když do mých vagonků 

nastupovaly děti, co jely do školy! Nebo když cestovaly za babičkou. 

A také dělníci, kteří každé ráno jezdili do práce a odpoledne se vraceli 

Pohádka o smutné mašince
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domů. A těch turistů a trampů, co jsem se o víkendech navozila 

tam a zpět,“ vzpomínala smutná mašinka a v duchu záviděla nové, 

červeně nalakované motorové mašině, která stála hrdě opodál.

  

Čtyři dřevěné vagonky, které kdysi ta parní mašinka vozila, stály 

venku na odstavné koleji, kousek od dílen. A byly také moc smutné. 

Všechny železné části měly už zrezivělé a dřevěná prkna i okýnka 

ztratila dávno původní barvy. Na sluníčku anebo v dešti z nich ta 

barva oprýskala.

Vagonky si také často vzpomněly na svou mašinku a  na časy, 

když ještě vozily lidi. Nic jim to však nebylo platné. Nikdo je už 

nepotřeboval, a tak tu trpělivě stály a tiše záviděly vláčkům, které 

jezdily kolem a zastavovaly na blízkém nádraží.

V tom depu v dílnách však pracoval jeden starší pán, jmenoval se 

Josef, ale všichni v práci mu říkali Juzek.

Ten dědeček si ještě pamatoval časy parních vláčků a často na 

ně vzpomínal. Bylo mu líto staré mašinky, a tak když měl chvilku 

volného času, občas za ní zašel. Prohlížel si mašinku ze všech stran 

a někdy ji i pohladil svou zaolejovanou koženou rukavicí.

„Jo, holka, dávno tě již nikdo nepotřebuje,“ rozmlouval s mašinkou.

„Já taky tak brzy dopadnu. Za několik měsíců půjdu do důchodu 

a už budu jenom vzpomínat. Ale víš ty co? Něco spolu do té doby, 

než budu muset z této práce odejít, vymyslíme,“ mumlal si pod no-

sem. Jako by ten hodný děda chtěl mašinku potěšit.

Když se blížil den, kdy se měl rozloučit se zaměstnáním a kama-

rády, tak si ten děda jednou ráno přivstal a šel se podívat, v jakém 

stavu jsou dřevěné vagonky a  jestli na odstavné koleji ještě stojí. 

Jen co je spatřil, srdce mu poskočilo a okamžitě ho napadlo, jak je 

zachránit a vrátit je i s mašinkou na koleje.

  

V dílnách, jenom na jiné směně, pracoval také Juzkův nejstarší 

syn Kuba. Jednou u večeře se na něj děda Juzek obrátil a svěřil se 

mu se svými plány. A zeptal se Kuby, jestli by mu s opravou mašinky 

a vagonků nepomohl.

„Jo, tatí, jestli ti to v práci dovolí a schválí, dáme se do toho.“

To již hodný děda Juzek na nic nečekal a hned ráno zašel za ve-

doucím. A řekl mu, že by se rád po práci pustil se synem a kamará-

dy do opravování mašinky. Vyprávěl vedoucímu, jak tam ta hezká 

mašinka smutně stojí a vzdychá. Vždyť by klidně mohla ještě občas 

vesele hvízdat na kolejích, vozit a těšit děti a taky třeba i dědečky, 

vysloužilé železničáře. Ti by si jistě taky rádi zavzpomínali na hezké 

časy parních vláčků.

Pan vedoucí se poškrábal ve vlasech a pak pronesl: „A víš, Juzku, 

že to není špatný nápad? Jestli chceš, můžeš se do toho pustit ještě 

dnes.“

A tak se děda Juzek se svým synem a kamarády dali do práce. 

Opravili a vyměnili na mašince opotřebované díly, obrousili starý 

nátěr a znovu ji nalakovali novými barvami. Kabinu pro strojvedou-
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Nutno dodat, že mašinka s dřevěnými vagónky z depa vyjíždí už 

nejenom na den železničářů, ale každým rokem i na Den dětí. Aby 

povozila všechny děti a taky jejich dědečky i babičky.

Od té doby už mašinka není smutná. Se svými vagonky trpělivě 

čeká v depu a těší se, až zase bude moci povozit lidičky.

cího a topiče hezky nastříkali pěknou zelenou barvou, kola červenou 

a zbytek mašinky lesklou černou.

  

O několik měsíců vyjeli s hezkou mašinkou z dílen, aby se na ní 

projeli po delší vedlejší koleji. Mašinka zářila jako nová a vesele si 

před každým rozjetím zahvízdala. Po té jízdě s ní zajeli zpátky a po-

stavili ji na místo, aby se mohli pustit do opravy vagonků. Ty také 

obrousili ze staré barvy a rzi, pak je nastříkali jako mašinku hezkou 

zelenou barvou a všechny kovové části nalakovali barvou černou. 

Potom ještě obrousili uvnitř všechna dřevěná sedadla i lavice. A taky 

stěny i okýnka. A opět všechno nalakovali bezbarvým lakem.

Nu, a když vagonky byly jako nové, dělníci opět vyjeli s mašin-

kou a připojili ji k nim. Jen co mašinka spatřila své vagonky zářící 

novotou jako kdysi, vesele zahvízdala a projela se s nimi po té nej-

delší koleji. Ale už své vagonky neopustila. Zůstala s nimi stát na 

odstavné koleji do druhého dne a měla k tomu důvod. Na druhý 

den byl právě svátek železničářů.

  

Tak se stalo, že když železničáři slavili svůj svátek, hezká parní 

mašinka se zelenými vagonky hrdě vyjela před veliké nádraží. Když 

lidé s dětmi do těch vagonků nastupovali, spokojeně si odfukovala 

a vypouštěla kolem sebe oblaka páry. Také před každým rozjetím 

nebo třeba před mostem či přejezdem mašinka vždy vesele za-

hvízdala.


